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PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE 

SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 

 

A. CADRUL LEGISLATIV 

 

În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată în perioada de 

implementare a programului din perspectiva contribuției la obiectivele specifice propuse. În plus, evaluările 

contrafactuale de impact vor fi folosite de fiecare dată când va fi posibil pentru a răspunde întrebării legate de efectele 

nete asupra grupurilor țintă. 

Obligaţia de a desfăşura activităţi sistematice de evaluare ale programului, precum şi regulile generale sunt prevăzute de 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 (Articolele 54-57). 

Articolul 54 din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC) nr. 1303/2013 oferă cadrul general în care evaluările 

trebuie efectuate în perioada de programare 2014-2020. În baza acestui articol, misiunea evaluării este una dublă: 

 Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor; 

 Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.  

În timp ce evaluarea ex-ante vizează primul obiectiv (art. 55 (alin. 1) al Regulamentului privind Dispozițiile Comune nr. 
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1303/2013), evaluările din timpul perioadei de programare și evaluările ex-post sunt în principal legate de cel de-al doilea 

obiectiv (art. 56 (alin. 3) și 57 (alin. 1)).  

Conform Articolului 56 din RDC, evaluările din cadrul perioadei de programare vor fi efectuate în baza unui plan de 

evaluare care acoperă unul sau mai multe programe.  

Articolul 54 și articolul 56 (alin. 3), precum și articolul 57 (alin. 1) al RDC aduc informații suplimentare cu privire la modul 

în care trebuie evaluat impactul programelor.  

Impactul programelor va fi evaluat în raport cu: 

 

 Țintele din cadrul strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, acordând atenție 

misiunii Fondurilor  

 PIB-ul și șomajul din zona vizată de program, având în vedere amploarea programului 

 Obiectivele fiecărei priorități. 

Astfel, regulamentele pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții aferente perioadei 2014-2020 pun accent 

sporit pe obținerea rezultatelor așteptate și pe evaluarea eficacității și impactului intervențiilor finanțate. Astfel, 

Autoritățile de Management sunt invitate să elaboreze planuri de evaluare la începutul perioadei, care servesc drept 

documente strategice prin care se stabilește modul de organizare a acestor evaluări pentru a oferi dovezi cu privire la 

efectele asupra procesului de elaborare a politicilor publice. În plus, statul membru trebuie să asigure disponibilitatea 

unei capacități adecvate de evaluare.  

Urmând reglementările Regulamentelor europene şi GAL-urile trebuie să-şi întocmească propriile Planuri de 

Evaluare pentru că sunt parte integrantă a Programelor Naţionale de Dezvoltare Rurală şi trebuie să 

furnizeze date care să completeze evaluarea de la nivel de program. 
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B. DEFINIREA TERMENILOR 

 Scopul planului de evaluare este de a structura şi programa o serie de activităţi menite să evalueze contribuţia 

adusă de SDL la obiectivele PNDR şi mai departe la atingerea obiectivelor FEADR. Este un instrument de măsurare a 

contribuţiei şi impactului SDL în dezvoltarea teritoriului acoperit de acesta.  

 Evaluarea se va face pe baza indicatorilor (de input, output, de rezultat, de impact, respectiv al indicatorilor 

inițiali, etc). Acest plan se va baza pe obligativitatea beneficiarilor și a GAL de a furniza informații către AM-PNDR 

referitoare la stadiul șiprogresul implementării proiectului.  

 Activitatea de monitorizare înseamnă inventarierea periodică/continuă a alocărilor, activităților și a rezultatelor. 

Evaluarea se referă la rezultate culese pe baza eficienței și eficacității absorbției fondurilor publice. Deasemeni contribuie 

la asigurarea transparenței în implementare. Planul cuprinde acei indicatori valorici care pot fi evaluați în mod obiectiv și 

care arată dacă obiectivele propuse/asumate pot fi atinse.  

 Monitorizarea trebuie să prevadă un instrument riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc 

gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea 

anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate. 

 Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul eficient, 

inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului, monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor 

acestuia.  

 Evaluarea la nivel de GAL presupune pe de o parte evaluarea eficienţei implementării SDL şi pe de altă parte 

evaluarea contribuţiei adusă de SDL, ca parte a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală la atingerea indicatorilor şi 

obiectivelor acestuia. 
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 Evaluarea SDL totalizează ansamblul activităţilor realizate de echipa GAL pentru implementarea acesteia şi 

atingerea obiectivelor propuse. În acest sens se va acorda o atenţie deosebită monitorizării constante a stadiului 

implementării strategiei. 
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D. LOGICA DE INTERVENŢIEI A SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală 1  

Obiective transversale  

 Priorități de 

dezvoltare rurală 

→ 

Domenii de Intervenție 

→ 

Măsuri → Indicatori de rezultat  

Obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de 

muncă (P1, P6) 

Obiective transversale: mediu, 

climă și inovare 

P6: Promovarea 

incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6A. Facilitarea 

diversificării, a înființării și 

a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum 

și crearea de locuri de 

muncă 

M 4.1.Sate viabile în 

teritoriul GAL prin 

înființarea de 

întreprinderi mici 

-Nr. de locuri de muncă create: 1 

-Nr. total de întreprinderi sprijinite create: 3 

-Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

M 4.2.Încurajarea 

micilor întreprinzători 

rurali 

-Nr.de locuri de muncă create: 1 

-Nr. total de întreprinderi sprijinite: 1 

-Nr.  de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecție a mediului: 1 

6B. Încurajarea 

dezvoltării locale în zonele 

rurale  

M 4.3.Dezvoltarea 

infrastructurii sociale 

în teritoriul GAL prin 

proiecte integrate 

-Populația netă din mediul rural care 

beneficiază de servicii /infrastructuri 

sociale îmbunătățite: 50  

-Numărul de locuri de muncă create: 1 

M 4.4. Dezvoltarea 

unor sate viabile prin 

inovare socialăîn 

teritoriul GAL 

-Populația netă care beneficiază de ser-

vicii/infrastructuri îmbunătățite: 1300 

-Nr. de comune sprijinite: 4; 

-Nr. de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecție a mediului: 1; 

-Numărul de locuri de muncă create: 1 
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M 4.5.Incluziunea 

socială pentru 

populația rromă 

 

-Populație etnică din mediul rural care 

beneficiază de servicii /infrastructuri 

îmbunătățite: 50 

-Numărul de locuri de muncă create: 1 

 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală 2  

Obiective transversale  

 Priorități de 

dezvoltare rurală 

→ 

Domenii de Intervenție 

→ 

Măsuri → Indicatori de rezultat  

Favorizarea competitivității 

agriculturii 

(P1, P2) 

Obiective transversale: mediu și 

climă, inovare 

P2: Creșterea 

viabilității fermelor 

și a competitivității 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și 

promovarea 

tehnologiilor 

agricole inovatoare 

și a gestionării 

durabile a pădurilor 

2A. Îmbunătățirea 

performanței economice a 

tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea re-

structurării și modernizării 

exploatațiilor, în special în 

vederea creșterii 

participării pe piață și a 

orientării spre piață, 

precum și a divers. act. 

Agricole 

M2.1.Identitate re-

gională prin transfor-

marea fermelor mici 

în ferme de referința 

 

-Nr de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 11 

-Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

M 2.2.Modernizarea 

exploatațiilor agricole 

din teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor 

-Numărul de exploatații agricole / bene-

ficiari sprijiniți: 1  

-Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

-Numărul de locuri de munca create: 1 

2B. Facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor 

fermieri calificați 

corespunzător și a reînnoirii 

generațiilor 

M 2.4.Reînnoirea 

generației de fermieri 

prin încurajarea 

micilor întreprinzători 

tineri rurali 

-Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 2 

-Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

-Numărul de locuri de munca create: 2 

P1: Încurajarea 1A. Încurajarea inovării, a M1.1Sprijin pentru -Cheltuieli publice totale -21.494,54 euro  
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transferului de 

cunoștințe și a ino-

vării în agricultură, 

silvicultură și 

zonele rurale 

coop. și creării unei baze 

decunoștințe în zonele 

rurale 

activități demonstra-

tive și acțiuni de inf în 

GAL 

-Numarul de actiuni demonstrative si 

vizite de studiu -1 

-Numarul de participanti la actiunile 

demonstrative si vizitele de studiu -15 

1.B.Consolidarea legăturilor 

dintre agricultură, producția 

alimentară și silvicultură, pe 

de o parte, și cercetare și 

inovare, pe de altă parte, 

inclusiv în scopul unei 

gestionări mai bune a 

mediului și al unei 

performanțe de mediu 

îmbunătățite 

M 1.2 Sprijin pentru 

infiintarea si 

dezvoltarea de 

structuri asociative in 

teritoriul GAL Tinutul 

Zimbrilor 

-Numarul de exploatatii 

agricole/beneficiari sprijiniti -1 

-Numarul de fermieri ce participa la 

inregistrarea structurii (numar membri 

fondatori): minim 1; 

-Suprafata detinuta de membrii  

parteneriatului > 0; 

-Cantitatea estimata sa fie comercializata 

prin parteneriat > 0; 

-Numar de locuri de munca create direct -

1  

-Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

-Numărul total de operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul măsurii de cooperare -

1 

 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală 3 

Obiective transversale  

Priorități de 

dezvoltare rurală 
→ 

Domenii de Intervenție 
→ 

Măsuri → Indicatori de rezultat  
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Asigurarea gestionării 

durabile a resurselor 

naturale și combaterea 

schimbărilor climatice (P4)  

Ob.transv:mediu și climă, 

inovare 

P4: Refacerea, 

conservarea și 

consolidarea 

ecosistemelor care 

sunt legate de 

agricultură și 

silvicultură 

4A. Refacerea, conser-

varea șidezvoltarea 

biodiversității, inclusiv în 

zonele Natura 2000 și în 

zonele care se confruntă cu 

constrângeri nat sau cu 

alte constrângeri specifice, 

precum și a stării peisajelor 

europene 

M 3.1.Conservarea, 

protecția și menți-

nerea biodiversității 

naturale a zonelor 

protejate, inclusiv a 

zonelor Natura 2000 

în teritoriul GAL 

-Suprafata totala (ha): 100 ha; 

-Numarul de arii protejate sau Natura 

2000 implicate in proiect: 1 

-Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

 

     

D.I. Indicator de monitorizare D.I. Indicator de monitorizare D.I. Indicator de monitorizare 

1A Cheltuielile publice totale 2A, 2B   Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți  

6A   Locuri de muncă create -minim 9 

1 B Nr. total de operațiuni de cooperare sprijinite 

în cadrul măsurii de coop. 

 4A Suprafață totală agricolă (ha)  6B Populație netă care beneficiază 

deservicii/ infrastruct îmbunătățite 

 

 

 

E. METODOLOGIA DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE  

 

 În procesul de evaluare, Grupul de Acțiune Locală TINUTUL ZIMBRILOR desfășoară următoarele activități: 

 verificarea documentelor: verifică datele și informațiile din rapoartele de evaluare intermediare și finale 

elaborate de către beneficiari; 

 vizite de monitorizare: efectuează vizite de monitorizare la fața locului; 
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 În procesul de monitorizare se  urmărește: 

 asigurarea cadrului procedural pentru monitorizarea proiectelor și verificarea modului în care actorii implicați în 

procesul de monitorizare respectă prevederile procedurale, în vederea realizării indicatorilor și obiectivelor 

prevăzute în strategia de dezvoltare locală; 

 propunerea de măsuri de remediere a deficiențelor semnalate, ori de câte ori se impune; 

 emiterea clarificărilor către beneficiari cu privire la aplicarea uniformă a procedurilor de lucru și cu privire la 

prevederile contractelor de finanțare și asigurarea unei instruiri adecvate. 

 

F. MECANISMUL DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE PENTRU PROIECTELE SELECTATE DE GAL: 

 

 

a) Monitorizarea indicatorilor comuni de context, de rezultat și de realizare, detaliați individual în fiecare din 

fișele măsurilor realizate. Se vor realiza fişe de monitorizare a fiecărui proiect finanţat prin GAL în care se 

va evidenţia modul în care acestea ating indicatorii măsurilor prin care au fost finanţate. 

 

 

 

 În urma implementării proiectelor pe toate măsurile cuprinse în strategia de dezvoltare locală se urmărește 

atingerea următorilor indicatori: 
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 Măsura 1.1/1A – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în GAL 

 cheltuieli publice totale – 21,494.54 euro 

 Numarul de actiuni demonstrative si vizite de studiu -1 

 Numarul de participanti la actiunile demonstrative si vizitele de studiu -15 

Măsura 1.2/1B – Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Tinutul 

Zimbrilor 

 Cheltuieli publice totale – 85,978.17 euro 

 Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti -1 

 Numarul de fermieri ce participa la inregistrarea structurii (numar membri fondatori): minim 1; 

 Suprafata detinuta de membrii  parteneriatului > 0; 

 Cantitatea estimata sa fie comercializata prin parteneriat > 0; 

 Numar de locuri de munca create direct -1  

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare -1 

Măsura 2.1/2A – Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta 

 cheltuieli publice totale – 236,439.96 euro 

 Nr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 11 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 
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 Măsura 2.2/2A – Modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor 

 Cheltuieli publice totale – 286,593.89 euro 

 Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 1  

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul de locuri de munca create: 1 

 

Măsura 2.4/2B – Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali 

 Cheltuieli publice totale – 85,978.17 euro 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul de locuri de munca create: 2 

Măsura 3.1/4A – Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor protejate, inclusiv a 

zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL. 

 Cheltuieli publice totale – 57,318.78 euro 

 Suprafata totala (ha): 100 ha; 

 Numarul de arii protejate sau Natura 2000 implicate in proiect: 1 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 

 

 



 
 
 
 

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE 
LOCALA “TINUTUL ZIMBRILOR” 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

2017 

Ediţia I Revizia 1 

Pagina 12/14 

 

12 
 

 Măsura 4.1/ 6A – Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici 

 Cheltuieli publice totale – 150,461.79 euro 

 Nr. de locuri de muncă create: 1 

 Nr. total de întreprinderi sprijinite create: 3 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 

Măsura 4.2/ 6A – Incurajarea micilor intreprinzatori rurali 

 Cheltuieli publice totale – 143,296.94 euro 

 Nr.de locuri de muncă create: 1 

 Nr. total de întreprinderi sprijinite: 1 

 Nr.  de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului: 1 

Măsura 4.3/ 6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL prin proiecte integrate 

 Cheltuieli publice totale – 143,296.94 euro 

 Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite: 50  

 Numărul de locuri de muncă create: 1 

Măsura 4.4/ 6B – Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul GAL 

 Cheltuieli publice totale – 516,741.68 euro 

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1300 

 Nr. de comune sprijinite: 4; 
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 Nr. de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului: 1; 

 Numărul de locuri de muncă create: 1 

Măsura 4.5/ 6B – Incluziunea sociala pentru populatia roma 

 Cheltuieli publice totale – 71,648.47 euro 

 Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite: 50 

 Numărul de locuri de muncă create: 1 

b) Monitorizare „on the spot”, ansamblul activităților de monitorizare cu scopul de a obține dovezi obiective asupra 

eligibilității proiectelor selectate, a legalității și regularității operațiunilor financiare derulate în cadrul proiectelor selectate. 

Se vor efectua vizite în teren pentru fiecare proiect aflat în implementare, pentru a verifica progresul. De asemenea 

beneficiarii au obligaţia depunerii rapoartelor intermediare/final cu privire la stadiul implementării proiectului, obligaţia 

notificării GAL cu privire la modificările aduse contractului de finanţare şi a momentului depunerii şi rambursării cererilor 

de plată. 

 

 

G. EVALUAREA GENERALĂ A STADIULUI IMPLEMENTĂRII SDL şi a modului în care s-au atins 

obiectivele: pe lângă activităţile de evaluare întreprinse în mod curent şi descrise mai sus, echipa GAL va realiza un 

Raport Anual de Implementare care să vină în completarea evaluării realizate de către Autoritatea de Management a 

PNDR. La final de contract subsecvent se va realiza şi câte un Raport Final pe proiect. 

 Responsabili activităţi de evaluare şi monitorizare: 
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Informarea, sprijinirea elaborării proiectelor, lansarea apelului pentru proiecte, selectarea proiectelor, decizia, 

monitorizarea, arhivarea sunt activități ce cad în sarcina Grupului de Acțiune Locală. Agenția de plăți se ocupă de 

controlul administrativ al dosarelor, notificarea către beneficiar și de control. Responsabilitățile autorității de management 

sunt: controlul administrativ al dosarelor, notificarea către beneficiar, monitorizarea, plata, controlul. 

  Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanțare și continuă pe tot parcursul 

perioadei de implementare a proiectului și după finalizarea activităților proiectului (respectiv pe perioada de valabilitate a 

contractului de finanțare). 

 Persoanele responsabile cu implementarea procesului de monitorizare și evaluare sunt expertii Echipei Tehnice a 

GAL-ului având următoarele îndatoriri: 

 să urmărească implementarea proiectului, privind rezultatele, și îndeplinirea indicatorilor; 

 să semnaleze din timp eventualele probleme care apar în implementarea proiectelor; 

 să propună măsuri de remediere a deficiențelor semnalate. 

 

H. SURSA INFORMAŢIILOR PENTRU EVALUARE 

 

 Colectarea de date necesare pentru efectuarea evaluărilor se bazează în principal pe informaţiile obţinute de la 

beneficiari şi instituţiile implicate în procesul de implementare a SDL.  


